Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
της Ασφαλιστικής Εταιρείας η «Κεντρική» Λτδ με έδρα την Κύπρο
Αρ. εγγραφής: 19119, Διεύθυνση: Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τηλ:22745745, Φαξ: 22745746
E-mail: info@kentriki.com.cy, Website: kentriki.com.cy
Οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για τον πιο πάνω κίνδυνο περιέχονται στο Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Περιεκτική Ασφάλιση Ιδιωτικών Οχημάτων
καθώς και στο Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Ευθύνης Έναντι Τρίτων.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης οχημάτων με το οποίο καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το
ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους με δική σας υπαιτιότητα ή και ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα σας συνεπεία
ατυχήματος αλλά και σ’ εσάς ως οδηγός του.
Τι ασφαλίζεται;
1. Το ασφαλιστικό συμβόλαιο Ευθύνης Έναντι Τρίτων παρέχει τις πιο κάτω καλύψεις:
1. Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα όρια ευθύνης και στο αρμόδιο
δικαστήριο , η Εταιρεία παρέχει κάλυψη (indemnity) στον ασφαλιζόμενο έναντι όλων των
ποσών, περιλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών του Προσώπου που προβάλλει την
αξίωση, που ο Ασφαλισμένος θα καταστεί κατά νόμο υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα
ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε λόγω της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος σε
Οδό στην Κύπρο σχετικά με:
α) Θάνατο ή Σωματική Βλάβη
β) Επείγουσας φύσης νοσηλεία οποιουδήποτε προσώπου.
2. Η εταιρεία παρέχει κάλυψη (indemnity) σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό έναντι
όλων των ποσών, περιλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών του προσώπου που
προβάλλει την αξίωση, που αυτός θα καταστεί κατά νόμο υπόλογος να πληρώσει ως
αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε λόγω της χρήσης του Μηχανοκίνητου
Οχήματος σε Οδό στη Κύπρο σχετικά με
(α) θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου
(β) επειγούσης φύσεως νοσηλεία οποιουδήποτε προσώπου
(γ) υλική Ζημιά.
3. Κάλυψη (indemnity) νομίμων προσωπικών αντιπροσώπων
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται σε κάλυψη(indemnity)
δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρεία θα παράσχει κάλυψη (indemnity) σχετικά με
την ευθύνη την οποίαν υπέχει το πρόσωπο αυτό, στους νόμιμους προσωπικούς
αντιπροσώπους του σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο
πρόσωπο αυτό πριν από το θάνατό του.
4. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης
Στην περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται κάλυψη (indemnity) δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα
υπερβαίνει το συνολικό ποσό της κάλυψης όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα ως Όριο
Ευθύνης.
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Μηχανοκίνητο Όχημα μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό
προσώπων απ' όσους αναφέρονται στον Πίνακα o Ασφαλισμένος ή o οδηγός θα επιστρέψει στην
Εταιρεία τόσο μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά με αξιώσεις των
επιβατών του Ασφαλισμένου Οχήματος όσο είναι η αναλογία του αριθμού των επιπλέον
επιβατών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των επιβατών που μεταφέρονται.
Φροντίδα ατυχήματος και οδική βοήθεια.
Το ασφαλιστικό συμβόλαιο Περιεκτικής παρέχει τις πιο κάτω καλύψεις
Απώλεια ή Ζημιά – Η Εταιρεία, θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή
Ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα και στα εξαρτήματα και ανταλλακτικά τούτου, εφ όσον αυτά
είναι προσαρτημένα και αποτελούν μέρος του οχήματος.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιλέξει είτε να πληρώσει τοις μετρητοίς το ποσό της απώλειας ή
Ζημιάς είτε να επιδιορθώσει, επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση, ή αντικαταστήσει το
Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος τούτου, ή τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει την αξία των μερών που έχουν απολεσθεί ή
υποστεί Ζημιά και το λογικό κόστος της εφαρμογής των εν λόγω μερών, νοουμένου ότι η
ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην λογική αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος
κατά το χρόνο της απώλειας ή Ζημιάς η οποία όμως να μην υπερβαίνει την αξία που
αναφέρεται στον Πίνακα.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Οι κύριες εξαιρέσεις του συμβολαίου είναι:
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη
(α) να παρέχει κάλυψη σ' οποιοδήποτε πρόσωπο
(i) εκτός αν το πρόσωπο αυτό θα τηρεί εκπληρώνει και υπόκειται στους Όρους
του Ασφαλιστηρίου αυτού στην έκταση που αυτοί μπορεί να έχουν εφαρμογή
(ii) αν το πρόσωπο αυτό δικαιούται σε κάλυψη (indemnity)
δυνάμει άλλου ασφαλιστηρίου.
(β) σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα που συμβαίνει κατά το χρόνο που με εντολή
του Ασφαλισμένου ή με την άδεια του ή με τη γνώση του το Μηχανοκίνητο Όχημα
(i) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς τη Χρήση
(ii) δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό
(iii) βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό να
οδηγηθεί από αυτόν
(γ) όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει συμφωνίας αλλά που δεν
θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία.
(δ) όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να
καλυφθεί (indemnified) θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να
καλυφθεί και του άλλου αυτού προσώπου.
(ε) όσον αφορά το θάνατο ή τη σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου που
προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσώπου
αυτού (in the course of his employment) από το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί
(indemnified) δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
(στ) όσον αφορά το θάνατο ή τη σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου που
μεταφέρεται παράνομα μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα. Για τους σκοπούς της
εξαίρεσης αυτής "πρόσωπο που μεταφέρεται παράνομα” σημαίνει οποιοδήποτε
πρόσωπο που δεν καταλαμβάνει κάθισμα ή θέση μέσα ή πάνω σε μηχανοκίνητο
όχημα που κατασκευάστηκε ειδικά ή που προορίζεται από τον κατασκευαστή του
οχήματος και εγκρίνεται ως τέτοιο από την Αρχή που εκδίδει τις Άδειες με σκοπό να
καταλαμβάνεται από επιβάτες.
(ζ) όσον αφορά Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που φορτώνονται ή εκφορτώνονται ή
που βρίσκονται μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα.
(η) όσον αφορά Ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει ή βρίσκεται
στην κατοχή φύλαξη ή έλεγχο.
(i) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού, ή
(ii) μέλους της ίδιας οικογένειας με οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να
καλυφθεί (indemnified) δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού και που διαμένει κάτω
από την ίδια στέγη με το πρόσωπο αυτό, (member of his household)
(θ) όσον αφορά Ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, αερογέφυρα,
δρόμο, ή σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και που προκαλείται από δόνηση, ή
από το βάρος του Ασφαλισμένου Οχήματος ή από το βάρος του φορτίου που
μεταφέρει.

Και Μετακίνηση μετά το ατύχημα - Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί συνεπεία
απώλειας ή Ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρεία, υπό την
επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης, επιβαρύνεται με το λογικό κόστος της φύλαξης και
μετακίνησής του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές και της παράδοσης του στη Χώρα που
συνέβηκε η απώλεια ή η Ζημιά.

(ι) όσον αφορά Ζημιά οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή
προκαλείται ή προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω της
ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή
ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων. Για σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη
περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης (se]f-sustaining
process of nuclear fission).
(κ) όσον αφορά ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται
από ύλη πυρηνικών όπλων.
(λ) να παρέχει κάλυψη (to indemnify):
(i) Στον οδηγό, αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών
ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών
(ii) στον Ασφαλισμένο, αν αυτός γνώριζε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την
επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών και ο οδηγός αυτός
καταδικάστηκε από Ποινικό Δικαστήριο ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αυτή ή
υπήρχε επαρκής μαρτυρία βάσει της οποίας θα μπορούσε να καταδικαστεί.

Εντολή για Επιδιόρθωση - Ασφαλισμένος δικαιούται να εξουσιοδοτήσει την επιδιόρθωση
του Μηχανοκίνητου Οχήματος που κατέστη αναγκαία συνεπεία Ζημιάς και για την οποία η
Εταιρεία δυνατό να είναι υπόλογη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού νοουμένου ότι
(α) το υπολογιζόμενο κόστος της εν λόγω επιδιόρθωσης δεν υπερβαίνει το Εγκεκριμένο Όριο
Επιδιόρθωσης
(β) η λεπτομερής εκτίμηση του κόστους σταλεί στην Εταιρεία δίχως καθυστέρηση.

Το ασφαλιστικό συμβόλαιο Περιεκτικής παρέχει επιπλέον τις πιο κάτω εξαιρέσεις:
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται να πληρώσει για:
(α) επακόλουθη Ζημιά (consequential loss)
(β) μείωση της αξίας, φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, διακοπή ή θραύση
(γ) Ζημιά στα ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί Ζημιά και σε άλλα μέρη του
Μηχανοκίνητου Οχήματος.

Σύμβαση Ενοικιαγοράς ή Εγγύησης - Αν, εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο
Όχημα αποτελεί αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς ή εγγύησης χρέους, οποιαδήποτε
πληρωμή τοις μετρητοίς δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού γίνεται στον ιδιοκτήτη που
περιγράφεται στην σύμβαση της ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο δανειστή, η δε
απόδειξη παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη και οριστική εξόφληση και
απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά την εν λόγω απώλεια ή Ζημιά.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
δεν ασφαλίζεται;

Πότε και πως πληρώνω;

Οι κύριοι περιορισμοί της κάλυψης είναι οι εξής:

! Eυθύνη Έναντι Τρίτων – Θάνατος ή σωματική
Βλάβη συμπεριλαμβανομένων εξόδων και
τόκων για οποιαδήποτε απαίτηση

€36.350.000.-

! Ευθύνη Έναντι Τρίτων – Υλική ζημιά –
Ζημιά σε περιουσία συμπεριλαμβανομένων εξόδων
και τόκων για οποιαδήποτε απαίτηση

Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την
επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο
έντυπο της πρότασης ασφαλείας, σύμφωνα με όλους τους
διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά
ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω Τράπεζας ή
απ’ ευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρεία ή στους νόμιμους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συνεργάτες της Εταιρείας.

€1.220.000.-

! Ιατρικά έξοδα όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα

€26.-

! Εγκεκριμένο όριο επιδιόρθωσης

€34.-

! Φύλαξη και μετακίνηση

€34.-

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
-Να μας καταβάλετε το ασφάλιστρο εμπρόθεσμα βάσει της
συμφωνίας που έχετε υπογράψει.
-Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και
πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης
-Να παίρνετε όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την
αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος
-Κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου να μας δηλώνετε
κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο.
-Να μας επιτρέψετε να επιθεωρήσουμε τον ασφαλισμένο κίνδυνο
όποτε σας το ζητήσουμε
- Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της
επικοινωνίας
- Σε περίπτωση που σας συμβεί ένα καλυπτόμενο περιστατικό,
να επικοινωνείτε με την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
στα τηλέφωνα:
Κεντρικά γραφεία Λευκωσία: 22745745
ή με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί,
Λεμεσός 25870252,
Λάρνακα 24625177,
Πάφος 26821333.

Πού είμαι καλυμμένος;
Εντός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου, (εξαιρουμένων
προσωρινά των κατεχομένων από τους Τούρκους Περιοχών),
και χώρες που περιλαμβάνει το σύστημα της πράσινης κάρτας.

Πότε ξεκινά και τελειώνει η ασφαλιστική
κάλυψη μου;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλιση σας θα πρέπει να
καταβάλετε το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το
συνολικό ασφάλιστρο σύμφωνα με την συχνότητα
πληρωμής που επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση ανανεώνεται
αυτόματα στην ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου σας,
εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ημερομηνίας
πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί
κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους όρους, τα
ασφάλιστρα, τις παροχές και τα ανώτατα όρια τους, για το
σύνολο των ασφαλισμένων, μετά από γραπτή ενημέρωση
αυτών.
Πως μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιο
ασφάλισης μου;

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Κεντρική
Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ εντός ενός μήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που
το περιεχόμενο του παρεκκλίνει από την πρόταση
ασφαλείας και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε
περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών
στοιχείων ή των όρων όλων των καλύψεων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιστρέφονται τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα, εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της
εναντίωσης από την Εταιρεία και δεν υπάρχει καμία
ποινή για τον συμβαλλόμενο.
Δικαίωμα ακύρωσης /καταγγελίας της ασφαλιστικής
σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε /
καταγγείλετε το συμβόλαιο σας, με επιστολή που θα
στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε
περίπτωση ακύρωης, θα σας επιστραφούν τα
καταβληθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον
υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης.

